
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
        

            
            
            
            
          

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية  
 األمانة العامة

 هـ1443 محرم 04الموافق:    2021 أغسطس 12(                                                       التاريخ: 33العدد )

 

 مانة الفنية ملكافحة املمارسات الضارة يف التجارة الدولية ملكتب األ

 مانة الفنية ملكافحة املمارسات الضارة يف التجارة الدولية لدول جملس التعاون نشرة رمسية يصدرها مكتب األ

 القانون )النظام( املوحد ملكافحة اإلغراق والتدابري التعويضية والوقائية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية بمبوج

 (التنفيذيةوالئحته 

  يف هذا العدد

 
نصف  فلوتينج ورقمنتج  من بدء حتقيق مكافحة اإلغراق ضد واردات دول جملس التعاون

  (ورق الكرتون) من ألياف معاد تصنيعها وتيستالينر فلوتينجكيماوي، ورق 
 ومجهورية فرنسا اهلندمجهورية  ،أملانيا االحتادية مجهوريةذات منشأ أو املصدرة من 

 
 )نشرة إلكرتونية(

 رسوم االشرتاك

 ريال سعودي أو ما يعادهلا 100سعر النسخة 

 ريال سعودي أو ما يعادهلا 500السنوي  االشرتاك

 

 مانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية  النشرة الرسمية لمكتب األ
 محفوظةجميع الحقوق  



 

 
 

Subscription Form of Official 
Gazette  
 To subscribe to TSAIP Gazette  

please fill up the following 
application: 

 
Name:…………………………  
Address:…………………….. 
P.O.BOX:…………………….. 
Telephone #....................... 
E-mail………………………... 
 
 Required subscription 
□ price of one publication (100 
SAR) or equivalent 
□Annually price (500 SAR) or 
equivalent 
 
 please deposit the fees to the 

following bank account:  
 

NAME : THE COOPERATION COUNCIL 
FOR THE ARAB STATES OF THE GULF 

SA3730400108000330450019: IBAN   
BANK NAME : ARAB NATIONAL BANK 
SWIFT CODE : ARNBSARI  
 
 To activate Subscription: 
Please send a copy of your 
application , deposit receipt via 
email  
infotsaip@gccsg.org 

 
 

 
 
 

 
 

 االلننششررةة  االلررمسمسييةة  يفيف  ااسستتممااررةة  ططللبب  ااششرترتااكك
 لالشرتاك يف النشرة الرمسية ملكتب األمانة 

الضارة يف التجارة الفنية ملكافحة املمارسات 

 :الدولية  يرجى تعبئة النموذج التالي

 :..........................اسم املشرتك

 .................................العنوان

 ........................صندوق الربيد

 .............................رقم اهلاتف

 ...................الربيد االليكرتوني
 اك املطلوباالشرت: 

 يعادهلا أو ما(ريال سعودي 100) سعر النسخة □

 يعادهلاأو ما(ريال سعودي500)اشرتاك سنوي  □
 
 
 
 البنكي  يرجى إيداع املبلغ املطلوب يف احلساب 

 :التالي
 جمللس التعاون  األمانة العامة: اسم احلساب

 SA3730400108000330450019 :االيبان
 البنك العربي الوطين: اسم البنك 

 SWIFT :ARNBSARIرمز 
 
  االشرتاكلتفعيل : 

إرسال منوذج االستمارة ووصل اإليداع  الرجاء

 كرتوني لالربيد االعلى 
infotsaip@gccsg.org 

 
  

 



 

 

Terms and Conditions االلششررووطط  ووااألألححككاامم  
Welcome to TSAIP membership Please 
read these terms carefully as they will 
set out the terms for your membership 
with us: 
1. To complete Subscription process 

please fill out the subscription form 
and send a copy of the payment 
receipt to infotsaip@gccsg.org. 
Upon reception, selected PDF  
publication will be send to  
subscriber e-mail. 

2.  Annual subscription allow 
subscriber to receive all previous 
and future publications of Official 
Gazette during the year of 
subscription period via email. 

3.  please fill the required information 
in the subscription form clearly. 

4.  You will not be entitled to a refund 
of your payment if you cancel after 
receiving any publications during  
subscription.     

5. 4. Please contact 
infotsaip@gccsg.org or call us  
+966112551325 or 966112551387  
for more information regarding 
subscription. 

ملكتب  يف عضوية النشرة الرمسيةب بكم نرح

، نرجو منكم قراءة الشروط االمانة الفنية

 :واألحكام اليت سوف حتدد نوع عضويتك معنا

  عملية االشرتاك من خالل إرسال منوذجتتم  .1

إيداع مبلغ   ونسخة من إيصال  طلب التسجيل

 اىل العنوان الربيدي  االشرتاك

 infotsaip@gccsg.org،  وعند استالم

منوذج االشرتاك وإيصال االيداع سيتم إرسال 

للمشرتك  (PDF )  العدد املطلوب بصيغة

بريده االلكرتوني املوضح يف منوذج   على

  .االشرتاك

يشمل االشرتاك السنوي حصول املشرتك على  .2

 درة من النشرة الرمسيةكافة االعداد الصا

  ملكتب األمانة الفنية خالل سنة االشرتاك

 الربيدو ذلك على شرتاك تاريخ االنهاية حتى 

   .االلكرتوني املوضح يف منوذج االشرتاك 

نأمل كتابة املعلومات املطلوبة يف منوذج  .3

 .االشرتاك خبط واضح

 قمت إذا املبلغ املدفوع اسرتداد لك حيق لن .4

 .االشرتاك أثناء منشورات أي تلقي بعد باإللغاء

االشرتاك  للمزيد من التفاصيل حول تفعيل .5

ميكنكم التواصل على الربيد 

أو  infotsaip@gccsg.org االلكرتوني

أو   + 533112551325االتصال على الرقم 

 +533112551366  الرقم
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Initiation Of Anti-Dumping Investigation Against GCC Imports of Semi-
Chemical Fluting Paper, Fluting and Test Liner Paper (recycled liner board) 

[Container Board Paper] 
  

Originating in or Exported from Federal Republic of Germany, Republic of 
India, and Republic of France 

(Electronic Gazette) 
 
 

(Electronic Issue) 
 

Subscription Fees  

Single Edition: 100 SAR or its equivalent. 

 Yearly Subscription: 500 SAR or its equivalent 

The Official Gazette for the GCC- Bureau of Technical Secretariat for Anti Injurious Practices in 
International Trade 

ALL propriety rights are reserved 
 
 


